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Sammanfattning 

 

Bakgrund: 

Inom palliativ vårdverksamhet vårdas personer med obotlig och livshotande 

sjukdom. Den palliativa vårdens mål är att förbättra livskvaliteten för patienten 

genom ett holistiskt förhållningssätt. Sjukdomen kan innebära ett stort lidande 

och ställer krav på personens förmåga att hantera situationen annars kan den 

egna identiteten kännas hotad och livskvaliteten bli lidande. Egenvård beskrivs 

som förmågan att främja och bibehålla hälsa samt att hantera sjukdom och 

funktionshinder. Egenvård kan hjälpa en person att hantera identitetsförlust, 

stärka självständigheten och förbättra livskvaliteten.  

 

Syfte: 
Syftet med studien är att undersöka egenvårdsstrategier hos patienter i palliativ 

vårdkontext. 

 

Metod: 
Arbetet är en systematisk litteraturstudie som baseras på tio vetenskapliga 

artiklar. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har använts. 

Meningsbärande enheter i relation till syftet identifierades i artiklarnas resultat 

och analyserades. Nya teman och subteman bildades. I diskussionsdelen 

diskuteras resultatet utifrån Orems egenvårdsteori.  

Resultat: 
Resultatet identifierade olika egenvårdshandlingar som syftade till att stärka 

livskvaliteten. Två teman identifierades, ett tema var att leva fram till döden 

och beskriver olika egenvårdsstrategier där syftet är att behålla en vardag och 

identitet. Det andra temat var att vara i sin sjuka kropp och bestod av 

strategier som relaterade till sjukdomen som personerna drabbats av. 

Diskussion: 
I diskussionen diskuteras och stärks resultatet genom att kopplas till litteratur 

inom andra kontext och Orems egenvårdsteori. Vi argumenterar för 

egenvårdens betydelse för hela människan och stödjer detta med resonemang 

av Orem.  

Nyckelord: Palliativ vård, egenvård, livskvalitet.  

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: 

Within palliative care setting persons with terminal illness is cared for. The 

aim of the care is to enhance the quality of life for the patient through a 

holistic approach. The disease can lead to major suffering and require the 

person to handle the situation. If the person´s ability and capacity to do so is 

insufficient the identity may be perceived as threatened and quality of life 

diminished. Self-care can help a person to cope with loss of identity, enhance 

independence and improve quality of life. 

Aim: The aim of this study is to explore self-care strategies of patients within 

palliative care setting.   

Methods: The work is a systematic literature review based on ten scientific articles. 

Both qualitative and quantitative articles are used. Meaningful units in 

relation to the aim of the study were identified in the result of the articles and  

analyzed. New themes and subthemes were formed. In the discussion the 

result is discussed with Orem self-care deficit nursing theory. 

Results: The results identified various self-care actions aimed at enhancing the quality 

of life. Two themes were identified, one theme was to live until death and 

describes various self-care strategies, where the aim is to maintain normatility 

and identity. The second theme was to be within the sick body and consisted 

of strategies related to the disease from which the person suffered. 

Discussions: The discussion discussed and strengthened the results by linking to literature 

in other contexts, and Orem´s self-care deficit nursing theory. We argue for 

the importance of self-care for the whole person and supports this with the 

reasoning of Orem. 

Keywords: Palliative care, self-care, quality of life. 
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Inledning 

Att drabbas av obotlig sjukdom kan leda till att hela livet kan ställas på sin spets. Vi får svårt 

att leva våra liv som vanligt och saker som vi förut tog för givet såsom att stiga upp ur sängen, 

är inte längre självklart. 

 Under de senaste åren har personer med kronisk sjukdom och deras situation i vården 

uppmärksammats allt mer. I den palliativa verksamheten är helhetssyn, symtomlindring och 

livskvalitet viktiga delar, mycket av den forskning som bedrivits inom området fokuserar på 

dessa begrepp. Ett annat vanligt begrepp inom vårdvetenskaplig forskning är egenvård som 

betraktas vara en viktig del i omvårdanden dock är området relativt ouppmärksammat inom 

palliativ verksamhet. Egenvård är inte med nödvändighet av praktisk eller konkret karaktär, 

det kan röra sig om ett medvetet mentalt förhållningssätt som hjälper individen att 

upprätthålla eller återställa en god hälsa. Under vår utbildning har intresse för egenvård som 

patienter med obotlig sjukdom engagerar sig i väckts och vi vill nu få en ökad kunskap inom 

detta område.  

Bakgrund 

Historik  

Under 1950-talet intresserade sig sjukvården framförallt för sjukdomar som gick att bota. 

Begreppet palliativ vård existerade inte och personer med obotlig sjukdom som befann sig i 

livets slutskede ägnades lite uppmärksamhet (Clark, 2007). Lidandet hos dessa patienter var 

omfattande och symtomkontrollen dålig, deras behov av symtomlindring var inte erkända av 

sjukvården (Saunders, 2001). Den bristande vården för obotligt sjuka uppmärksammades och 

nya attityder till döendet blev början till en revolution inom området. Det började komma nya 

forskningsrön som inte enbart beskrev det fysiska tillståndet hos personer med sjukdom utan 

även det psykiska och spirituella lidandet erkändes (Clark, 2007).  

 Saunders arbetade med patienter med cancersjukdom och intresserade sig för patienternas 

egen upplevelse av att befinna sig i livets slutskede. Saunders startade år 1967 St. 

Christopher´s Hospice i England för att erbjuda patienter med obotlig cancersjukdom en 

bättre vård och en värdig död (Saunders, 1998). St. Christopher´s Hospice blev på många sätt 

starten för ett helt nytt forskningsområde och kunskapen om personer i livets slutskede och 

deras behov av omvårdnad ökade kraftigt. Den palliativa vårdfilosofin som växte fram ur 

hospice rörelsen spred sig till andra vårdverksamheter där människor i livets slutskede befann 

sig. Vårdfilosofin började bli en naturlig del av omvårdnaden och med tiden startades även 

palliativa vårdteam som erbjöd vård i livets slutskede i hemmet (Clark, 2007). Hospice har 
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funnits i Sverige sedan 1970-talet och även i Sverige började framväxten av hospice som en 

reaktion mot den traditionella vården av döende personer (Socialstyrelsen, 2006).   

Palliativ vård 

Palliativ vård definieras som ett förhållningssätt som förbättrar livskvaliteten för patienter och 

deras familjer genom hjälp med problem förknippade med livshotande sjukdom. Genom tidig 

identifiering, bedömning och behandling av smärta och andra problem lindras och förebyggs 

lidande för patienten (WHO, 2004). Vårdandet vilar på en humanistisk människosyn som står 

för värnandet av alla människors lika värde. Antaganden om människan är att hon i grunden 

är fri, tänkande, skapande, social och ansvarig men att hon i olika situationer t.ex. på grund av 

sjukdom eller sviktande hälsa kan vara begränsad eller hindrad (Statens offentliga 

utredningar, 1995). Förutom en humanistisk människosyn präglas vården av en helhetssyn där 

människans fysiska, psykiska, sociala och existentiella delar får ta plats (Nationellt 

vårdprogram för palliativvård, 2012-2014).  

 Livskvalitet innebär en subjektiv upplevelse av välbefinnande och avser både den fysiska 

kroppen, socioekonomiska situationen, psykiska tillståndet, andliga upplevelsen och den 

sociala situationen (Rustøen,1995). Inom palliativ vård är det viktigt att förstå den 

individuella betydelsen av begreppet välbefinannde för att kunna bedriva en 

livskvalitetsfrämjande vård. Även för patiener med allvarlig och livshotande sjukdom kan 

man med god omvårdnad arbeta för att främja livskvalitet (Tassinari & Maltoni, 

2009).Begreppet total smärta används inom palliativ vårdfilosofi för att beskriva behovet av 

ett holistiskt förhållningssätt för att bemöta de olika dimensionerna av lidande (Clark, 1999).  

 Vården baseras på de fyra hörnstenarna symtomlindring, multiprofessionellt samarbete, 

kommunikation och närståendestöd. Hörnstenarna är en del av den palliativa vårdfilosofin 

som syftar till att främja livskvaliteten hos patienten och anhöriga. Symtomlindring strävar 

efter att lindra lidande hos människan som helhet (Socialstyrelsen, 2012). Total smärta 

formulerades för att beskriva relationen mellan fysisk och psykisk smärta och innefattar 

fysiska symtom, psykisk och emotionellt lidande samt sociala problem (Clark, 2007). 

Multiprofessionellt arbete sker i team tillsammans med patient och anhöriga. Kommunikation 

och relation med patienten, anhöriga och inom arbetslaget är viktiga delar i arbetet att stödja 

livskvalitet vid sviktande hälsa. Närståendestödet är en naturlig del av vården och upphör inte 

efter patientens bortgång utan erbjuds såväl under patientens sjukdomstid och efter det att 

patienten har avlidit. Genomgripande i palliativ vård är värnandet om patientens autonomi 

och integritet (Socialstyrelsen, 2012). Det som skiljer palliativ vård från kurativ vård är bland 
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annat målet med vården, inom palliativ vård är inte syftet att bota sjukdom utan att hjälpa en 

person att leva fram till döden med så hög livskvalitet som möjligt (Nationellt vårdprogram 

för palliativ vård, 2012-2014).  

 Palliativ vård ska kunna omfatta alla personer med obotlig sjukdom oavsett ålder och 

diagnos (Socialstyrelsen, 2012). Hur länge man får palliativ vård kan variera mycket och det 

finns ingen bestämd tidsgräns, det kan handla om dagar, veckor eller år. Initialt kan ett 

palliativt förhållningssätt och vård existera parallellt med kurativ behandling det vill säga 

behandling som syftar till att bota bakomliggande sjukdom. När behandling som är riktad mot 

att behandla bakomliggande orsak förorsakar mer lidande än nytta sker en successiv övergång 

till palliativ vård med syftet att försöka lindra symtom och lidande. Eftersom det på förhand 

inte går att avgöra hur lång tid en människa har kvar att leva går det inte att fastställa exakta 

tidsgränser eller kriterier för när en sjukdom går från ett tidigt palliativt skede till ett sent 

(Socialstyrelsen, 2011). När patienten träder in i ett sent palliativt skede markeras detta ofta 

med ett eller flera brytpunktssamtal med patienten och anhöriga (Socialstyrelsen, 2006). 

Under ett brytpunkssamtal talar läkaren med patient och anhöriga, och helst med en 

sjuksköterska närvarande, på ett sådant sätt så att den sjuka och dennes anhöriga kan påverka 

utformningen av den sista tiden så att den blir så bra som möjligt (Socialstyrelsen, 2011).  

 Behovet av vård för patienter i livets slutskede beräknas växa. Detta ställer krav på 

utvecklingen av palliativ vård för att öka effektivitet och kvalitet av vården för patienterna 

(World Health Organization [WHO], 2004). Mellan åren 2000 och 2006 ökade antalet 

palliativa vårdverksamheter i Sverige för att kunna möta det ökade behovet av denna 

vårdform (Socialstyrelsen, 2006). 

 I det kliniska vårdarbetet samarbetar flera yrkesgrupper runt patienten för att säkerställa en 

god och heltäckande vård. Teamet kan bestå av sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, 

paramedicinare och kuratorer (Socialstyrelsen, 2006). En viktig uppgift sjuksköterskan har i 

palliativ vård är att ta till vara patientens egna resurser för att främja välbefinnande (SFPO, 

2008).   

Att vårdas inom palliativ vård 

Vård inom palliativ verksamhet kan ske både i hemmet och på vårdavdelning. Möjligheten att 

få palliativ vård kan skilja sig beroende på demografiska, sociala och ekonomiska faktorer 

(Peters & Sellick, 2005). Inom palliativ vårdverksamhet är cancer den vanligaste diagnosen 

(Socialstyrelsen, 2006). Då man undersökte personers upplevelse av att vårdas på hospice 

eller inom avancerad hemsjukvård fann man att vårdrelationen med sjuksköterskan 
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värdesattes av patienterna. Sjuksköterskans bemötande karakteriserades av värme och en vilja 

att hjälpa. Patienterna värdesatte och uppskattade att sjukvårdspersonalen strävade efter att 

bibehålla deras värdighet och självständighet genom hela sjukdomsförloppet. Emellertid 

upplevde de att vården inte var anpassad till deras individuella behov i den utsträckning som 

de önskade. Ibland upplevde patienter att de ofrivilligt fick ta ett större ansvar för sin egen 

vård än de kände sig förmögna till. Exempelvis upplevde patienter att de inte besatt tillräcklig 

kunskap om sin sjukdom för att kunna fatta beslut kring vården. Detta medförde att 

personerna upplevde minskade valmöjligheter och känsla av kontroll (Seymore, Ingleton, 

Payne & Beddow, 2003).  

 När patienter i upplever osäkerhet, brist på kunskap och information kan det leda till en 

nedsatt handlingsförmåga och självständighet. Konsekvensen kan bli att den sjuke låter 

anhöriga och vårdpersonal ta över ansvaret för vården. Detta kan ge personen en ökad känsla 

av trygghet men också innebära att vården och anhöriga tar över för mycket och istället bidrar 

till att känsla av utanförskap (Grothe, Rydahl & Wagner, 2011). Vården måste balansera 

mellan att hjälpa den sjuka och att ta tillvara personens egna resurser. Annars riskerar vårdens 

mål, att lindra lidande, att resultera i att patientens egna förmågor räknas bort och personen 

exkluderas från sitt eget vårdande (Clark, 1999).  

 Personer som vårdas inom palliativ verksamhet beskriver att den egna identiteten kan 

upplevs hotad. Många gånger upplevs det därför som positivt när vården innefattar delar som 

fungerar bekräftande och främjande av identiteten. Det innebär bland annat att få uttrycka sina 

egna önskemål och att agera självständigt. Agera självständigt kan förutom att utföra sysslor 

själv innebära att fatta beslut och det är viktigt att vårdpersonalen respekterar vad patienten 

själv anser vara viktigt (Lavoie, Blondeau & Picard-Morin, 2011).  

Att leva i livets slutskede  

Att leva med obotlig och livshotande sjukdom påverkar hur vi mår. Ofta innebär kroppsliga 

funktionsförluster och symtompåverkan att livskvaliteten försämras. Tilliten till den egna 

kroppen minskar vilket kan skapa känslor av osäkerhet. Brist på ork kan göra vardagen svår 

att hantera genom att personerna med sjukdom inte har kraft att göra alla de saker som de vill 

och behöver. Sjukdomen kan även upplevas som ett hinder för att kunna känna närhet med 

anhöriga vilket kan leda till ofrivillig ensamhet för den sjuka personen. Sjukdomen kan 

innebära ett stort lidande och ställer krav på vår förmåga att möta den nya och förändrade 

situationen (Melin-Johansson, Ödling, Axelsson & Danielson, 2008).   
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 En studie beskriver hur personer blir påverkade av olika kroppsliga funktionsförluster 

såsom urin- och avföringsinkontinens.  Det obehag som individer förknippar med förlorad 

kontroll över sina egna kroppar såsom kroppsvätskor kan leda till minskat självförtroende, 

nedsatt känsla av värdighet och att den egna identiteten ifrågasätts. Lidandet kan bli så 

överväldigande och ohanterligt att personerna förlorar sig själva, stänger av kontakten med 

omvärlden och helt slutar kommunicera (Lawton, 1998.). 

 Upplevelsen av förlorad identitet i samband med sjukdom innebär ofta ett stort lidande för 

personer med obotlig och livshotande sjukdom. Även upplevelsen av tid kan förändras när 

man lever nära döden. Framtiden är inte längre lika aktuell att planera vilket gör att nuet blir 

allt viktigare för oss. Att leva i nuet kan uppfattas både som positivt och negativt. Att leva i 

nuet kan göra det lättare att uppskatta livet till fullo men också vara påfrestande och 

utmattande när upplevelsen av ”nuet” pågår för länge (Carlander, et al., 2011).  

 När en person befinner sig nära döden påverkar det hela omgivningen och hur man 

hanterar situationen och den förestående döden är individuellt. Ofta väcks existentiella frågor 

hos både personen med sjukdom och hos anhöriga. Att leva nära döden kan göra att vardagen 

och den egna identitetens upplevs som särskilt viktiga för oss (Carlander, Ternestedt, 

Sahlberg-Blom, Hellström & Sandberg, 2011). 

Egenvård 

Egenvård är ett begrepp som ofta används synonymt med självhjälp och självförvaltning, 

konsensus av begreppet egenvård saknas (Wilde & Garvin, 2007; Curtin, Mapes, Schatell & 

Burrows-Hudson, 2005). Begreppet har med tiden kommit att utvecklats och fått en vidgad 

betydelse. Från att främst innefattat handlingar som riktade sig till att hantera fysisk hälsa och 

sjukdom, innefattar begreppet idag även psykiskt och emotionellt välmående. Begreppet 

innefattar numera inte enbart den enskilde individen utan inkluderar också hälso- och 

sjukvården. Mellan olika yrkesgrupper som är verksamma inom vården skiljer det sig hur man 

betraktar egenvård och vad egenvård betyder. Den rådande bristen av konsensus av egenvård 

och skillnader mellan förhållningssätt till begreppet hos olika yrkeskategorier kan försvåra 

arbetet med att främja egenvård i hälso- och sjukvården (Godfrey et al., 2011).  

 Egenvård inkluderar flera dimensioner som sträcker sig från medicinsk behandling såsom 

att hantera läkemedel till vardagliga sysslor såsom att äta och att sköta den dagliga hygienen. 

Syftet med egenvård är att stärka och underhålla hälsa samt att förebygga eller hantera 

sjudom, skada och funktionshinder (Godfrey et al., 2011). Hälsa bör då förstås som en helhet 

vilken inkluderar fysiska, psykiska och sociala aspekter samt att upplevelsen av hälsa är unik 
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för varje individ (Orem, 2001; s. 182-3). En enkel och sammanfattande förklaring till 

begreppet är att vårda sig själv för att stärka den egna personen. Egenvård kan initieras av den 

egna personen eller utföras som en följd av en rekommendation från vården. Likaså kan 

egenvården utföras av den egna personen eller med hjälp av vårdpersonal. Egenvård kan alltså 

utföras för någon annan, då personen i behov av egenvård behöver hjälp, t.ex. en förälder som 

vårdar sitt barn då det är sjukt (Godfrey et al., 2011).  

 Egenvård kan definieras som individens, familjens och samhällets förmåga att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, bibehålla hälsa, hantera sjukdom och funktionshinder med eller 

utan hjälp av vårdgivare (WHO, 2009). Egenvård kan betraktas som en möjlighet för 

individer att ta ansvar över sin egen hälsa och vård antingen genom att själv utföra 

egenvårdshandlingar eller genom assistans av anhöriga och/eller hälso- och sjukvård (Godfrey 

et al., 2011).  

Egenvård vid kronisk sjukdom  

I den vårdvetenskapliga litteraturen är egenvårdstrategier och dess positiva effekt på 

livskvalitet vid kronisk sjukdom som inte är livshotande väl beskriven (Holman & Lorig, 

2004; Newman, Steed & Mulligan, 2004; Thorne, Paterson & Russel, 2003; Lorig, Sobel, 

Ritter, Laurent & Hobbs, 2001). För personer med kronisk sjukdom är egenvård oftast en 

oundviklig och betydande del i att hantera vardagen och blir för de flesta personer en livslång 

uppgift och utmaning. För att utföra egenvård krävs olika egenskaper och förmågor. Detta kan 

exempelvis vara problemlösning och besluts- och handlingskapacitet. Den egna förmågan till 

egenvård är inte alltid tillräcklig i förhållande till behoven för att upprätthålla hälsa. Eftersom 

behovet och förmågan inte alltid väger jämnt utan kan behöva stödjas förespråkas 

omvårdnadsåtgärder som främjar egenvården för personer med kronisk sjukdom (Lorig, 

Halsted & Holman, 2003).  

 Egenvård vid kronisk sjukdom som inte är livshotande består oftast av hälsofrämjande 

handlingar av konkret karaktär såsom diet, motion och användning av hjälpmedel (Newman 

et al., 2004). Hälso- och sjukvården kan stödja egenvård genom olika interventioner och dessa 

kan utformas på olika sätt, det kan exempelvis röra sig om gruppsamtal och telefonstöd i 

stöttande och utbildande syfte (Barnason, Zimmerman & Young, 2011).  

 Patienter kan själva initiera och utföra egenvård men egenvårdsförmågan kan minska i 

samband med sjukdom och det kan vara svårt för sjukvården att avgöra när en person själv 

börjar utföra egenvård och när vården bör stödja egenvården. Det är viktigt att vårdpersonal 

tar patientens egen kunskap på allvar, söker skapa en vårdrelation som bygger på samarbete 
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och för en dialog med personen. Om kommunikationen istället sker på ett informativt och 

rådgivande sätt kan det medföra att patienter känner sig förminskade och maktlösa 

(Ploughman et al., 2012). Det är även viktigt att omvårdnad riktad till att främja egenvård tar 

sin utgångspunkt hos patienten exempelvis genom att fråga vad som är viktigt för patienten 

själv. Om patienten upplever ett eller flera specifika symtom och beskriver dessa som den 

främsta svårigheten bör egenvårdsinterventioner rikta sig till att lindra och hantera dessa. Ett 

sådant förhållningssätt kan även öka motivationen till att utföra egenvård som riktar sig till att 

främja hälsan på andra sätt men som kan lindra symtomen sekundärt, t.ex. fysisk motion vid 

smärta. Sjuksköterskan måste vara lyhörd för individuella behov och förstå sin pedagogiska 

funktion för att kunna stödja egenvård hos personer med kronisk sjukdom (Lorig et al., 2003). 

Dock upplever sjuksköterskor sig inte ha tillräcklig förståelse för begreppet egenvård och vad 

egenvårdsstöd innebär vilket försvårar främjande av egenvård (Johnston, Liddy & Ives, 

2011). 

Implikation av egenvård i palliativ vård 

Ett ökat införande av egenvårdsorienterad omvårdnad i palliativ vård skulle gynna 

livskvaliteten för patienterna och förbättra vården (Desbiens, Gagnon & Fillion, 2012; 

Howell, 2012; Johnston, 2010; Corner, 2002; Laferriere, 1995). Laferriere (1995) menar att 

egenvårdsinriktad omvårdnad är applicerbar både i ASIH och inom hospice samt att denna 

typ av omvårdnad skulle öka delaktigheten i vården för patienter och anhöriga samt stärka 

deras beslutskapacitet. Negativa känslor hos personer med obotlig och livshotande sjukdom, 

såsom hot om identitetsförlust, kan förbättras med hjälp av egenvård då den syftar till att 

bevara känslan av sig själv och sin egen identitet (Corner, 2002). Full funktionsförmåga och 

hälsa är inte nödvändigtvis förutsättningar för egenvård. Då man studerat personer med cancer 

i olika stadium av sjukdomen har man kunnat se att trots ökande symtom och förlust av 

kapacitet så är patienterna förmögna att själva agera för att bibehålla livskvalitet och 

självständighet (McCorkle et al., 2011). Sjuksköterskor i palliativ vård upplever att de har 

kunskapsbrister om egenvårdsinriktad omvårdnad, uppmärksammande av egenvårdsbeteende 

hos patienter skulle kunna bidrag till ökad förståelse och kunskap samt en bättre kvalité av 

vården (Desbiens et al., 2012).  

Problematisering 

Antalet personer som drabbas av kronisk sjukdom ökar och så även behovet av palliativ vård. 

Målet i palliativ vård är att främja livskvalitet hos patienter fram till livets slut. Vårdfilosofin 

baseras på en holistisk syn på människan och tar sin utgångspunkt i patientens individuella 
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behov och preferenser. Personer med obotlig sjukdom som befinner sig i livets slutskede 

upplever ofta ett lidande i form av identitetsförlust och kroppsliga förändringar vilket 

påverkar livskvaliteten negativt.  

 Egenvård beskrivs som individers förmåga att främja hälsa, förebygga sjukdom, bibehålla 

hälsa och hantera sjukdom och funktionshinder med eller utan hjälp av vårdgivare. Om 

omvårdnaden utformas efter patientens egen förmåga och önskan kan förutsättningarna för 

egenvård öka. Egenvård för personer med kronisk sjukdom är ett väl utforskat område och har 

visats öka livskvaliteten. Genom att belysa egenvården hos personer som vårdas palliativt kan 

detta förbättra vården och öka livskvaliteten för patienterna. 

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka egenvård hos patienter i palliativ vårdkontext, strategier 

som patienter använder och vad som påverkar egenvården. 

Teoretisk referensram 

Orems egenvårdsteori är ursprungligen utvecklad utifrån hennes egna erfarenheter av 

omvårdnad, pedagogiskt arbete och hennes önskan att utveckla omvårdnad till praktisk 

vetenskap (Kirkevold, 2008, s. 148-9). Huvudtesen i Orems egenvårdsteori är att människan 

har både förmåga och motivation för att utföra den egenvård som syftar till att upprätthålla 

och främja hälsa, förebygga och motverka sjukdom. Dock blir ibland egenvårdskraven för att 

upprätthålla hälsa och välbefinnande för stora och då är det omvårdnadens uppgift att 

kompensera detta med målet att stödja individen att återfå förmågan till egenvårdskapacitet i 

så stor grad som möjlig (Orem, 2001; s. 143-9).   

 Egenvårdsteorin är indelad i tre delteorier: teorin om egenvård, teorin om egenvårdsbrist 

och teorin om omvårdnadssystem. Teorin om omvårdnadssystem utgår från teorin om 

egenvårdsbrist som innefattar teorin om egenvård och bildar tillsammans Orems 

egenvårdsteori (Orem, 2001; s. 141). 

 Egenvård är målinriktade aktiviteter som individer utför för att upprätthålla liv, hälsa och 

välbefinnande (Orem, 2001; s. 43). För att utöva egenvård krävs insikter om de handlingar 

som måste eller förmodas behövas utföras för att säkerhetsställa individers funktion, 

utveckling och välbefinnande, dessa insikter skapar egenvårdsbehov (Orem, 2001; s. 47). För 

att uppfylla egenvårdsbehovet använder sig personer av egenvårdskapacitet. 

Egenvårdskapacitet innebär en komplex inlärd förmåga för att upprätthålla välbefinnande 

samt hälsa och varierar efter hälsotillstånd, livserfarenheter och andra resurser (Orem, 2001; s. 

54). När egenvårdskapaciteten är mindre än egenvårdsbehovet beror det på 
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egenvårdsbegränsningar vilket är olika faktorer som hindrar personer att utföra de handlingar 

som krävs (Orem, 2001; s. 279). Då detta sker uppstår egenvårdsbrist och är förklaringen till 

varför en person är i behov av omvårdnad (Orem, 2001; s. 490).  

 När en person är i behov av omvårdnad uppstår omvårdnadssituationer där 

omvårdnadsåtgärderna kompletterar eller kompenserar för personens egna åtgärder och 

förstärker personens kapacitet att uppfylla sina egna behov. För att utöva omvårdnadsåtgärder 

krävs omvårdnadskapacitet vilket innefattar egenskaper, färdigheter, kunskap och attityder. 

Begreppet är jämförligt med egenvårdskapacitet, skillnaden av begreppen består i vem 

handlingarna riktar sig till. Omvårdnadskapacitet syftar till kapaciteten att utföra handlingar 

riktade till en annan person i behov av omvårdnad istället för den egna personen. Det innebär 

att omvårdnadskapacitet även innefattar social-, interpersonell- och teknologisk kompetens 

specifik för omvårdnadssituationer (Orem, 2001; s. 289-90). 

 När människors hälsa sviktar kan detta leda till ökad förståelse av den egna personen och 

vad som upplevs betydelsefullt för att känna välbefinnande (Orem, 2001; s. 183, 186). Enligt 

Orem har vården för patienter i livets slutskede som mål att individer får leva i enlighet med 

hur de är som personer, möjlighet att förstå sin sjukdom, delta i vården, möta döden på sitt 

eget sätt och vara med anhöriga och vårdpersonal i en trygg miljö (Orem, 2001; s. 211). 

Laferriere (1995) argumenterar för att Orems egenvårdteori är applicerbar i palliativ vård 

genom att stimulera personens utförande av egenvård och på så vis stärka livskvaliteten som 

också är ett av målen i palliativ vård. Resultatet av denna litteraturöversikt knyts an till teorin 

i diskussionen.  

Metod 

Studien är en litteraturöversikt där relevant kvalitativ och kvantitativ vetenskaplig litteratur 

inom området har sökts systematiskt och manuellt, analyserats och sammanställts (Friberg, 

2006). Litteratursökningen har utförts gemensamt och parallellt av författarna i fyra databaser, 

resultatet av sökningarna har granskats och ett urval gjordes utifrån inklusions- och 

exklusionskriterier. Artiklarna kvalitetsgranskades för att säkerställa en god vetenskaplig nivå 

i materialet, granskningen baserades på Friberg (2006), se bilaga 1. Samtliga artiklar 

analyserades av författarna parallellt och gemensamt. I diskussionsdelen diskuteras resultatet 

utifrån Orems egenvårdsteori.  

Inklusions- och exklusionskriterier  

För att ingå i studien skulle artiklarna vara vetenskapligt granskade, skrivna på svenska eller 

engelska och vara utförd i palliativ kontext såsom hospice eller avancerad sjukvård i hemmet. 
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Studier som inte svarade mot syftet eller där deltagare var under 18 år exkluderades. Studier 

som exempelvis behandlade egenvård hos sjukvårdspersonal eller anhöriga har exkluderats då 

de inte har fallit innanför syftets formulering. Även andra litteraturstudier valdes bort. Utöver 

dessa begränsningar användes inga ytterligare exklusionskriterier.  

Databassökning  

Systematisk databassökning utfördes initialt i databaserna Cinahl plus with full text och 

Medline with fulltext, sökorden som användes var ”palliative care”, ”hospice care”, ”self 

care”, ”self management”, ”self monitoring”, ” self help” och ”strategies”. Då studien ämnar 

undersöka egenvårdsstrategier i palliativ vårdkontext; palliativ vårdenhet, hospice eller 

palliativt vårdteam i hemmet användes begreppen ”palliative care” och ”hospice care” som 

ämnesord i databassökningarna. De andra sökorden lades till ämnesorden genom AND 

funktionen och söktes i olika kombinationer. Urval av artiklar skedde i olika steg, utifrån 

titlar, abstrakt och fulltext samt inklusion- och exklusionskriterier. Sökningarna resulterade i 

fem artiklar som svarade mot syftet. Då antalet artiklar inte var tillräckligt stort utfördes ovan 

beskriven systematisk sökning även i Academic Search Premier och Nurse Allied. Dessa 

sökningar resulterade i ytterligare en artikel. Därefter utfördes fritext sökningar i olika 

kombinationer av både tidigare använda sökord och nya i samtliga databaser. Kombinationen 

”palliative care” OR ”Hospice care” AND ”symtom management” ”patient experience” 

bidrog med en artikel, dock kunde artikeln inte göras tillgänglig trots beställning. I resultaten 

från de systematiska sökningarna återkom ett antal litteraturstudier vid flera tillfällen, utifrån 

dessa studier gjordes manuella sökningar som resulterade i fyra artiklar. Totalt identifierades 

tio artiklar varav fem studier använder kvalitativ metod, två studier använder kvantitativ 

metod och tre studier består av båda metoderna. Sökningarna redovisas i bilaga 2.  

Analysmetod 

Samtliga artiklar lästes av båda författarna upprepade gånger, först lästes helheten och sedan 

delarna. Meningsbärande enheter i relation till syftet identifierades i artiklarnas resultatdel och 

sammanställdes. Sedan analyserades de meningsbärande enheterna tillsammans av författarna 

och nya teman och subteman bildades (se bilaga 3). Resultatet i kvantitativa studier 

presenterades i både statistik och text, till denna studie analyserades resultatet som det 

formulerats i text. Dialog fördes löpande kring materialet i strävan att förhålla sig öppen och 

förutsättningslös till innehållet (Friberg, 2006). Under processen har författarna tagit hjälp av 

analysfrågor (se nedan).  
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Analysfrågor 

1. Vad handlar detta om? 

2a. Vad i detta är egenvårdsstrategier?  

2b. Vad i detta är aspekter som påverkar egenvård? 

Forskningsetiska överväganden  

Samtliga artiklar i studien innehåller forskningsetiska övervägande och fyra av artiklarna är 

även godkända av en etisk kommitté. Urval och analys av artiklar har skett parallellt och 

gemensamt av författarna för att minimera risken för bias. Vid val av inklusions- och 

exklusionskriterier eftersträvades att avgränsa forskningsområdet utan inflytande av 

förförståelse av ämnet. Systematisk sökning minskar risken för bias vid urval, dock var 

antalet artiklar från de systematiska sökningarna inte tillräckligt och har kompletterats med 

manuella sökningar (Nightingale, 2009). Beaktas bör även att författarna tolkar ett redan 

tolkat material. Sammanställning av flera artiklar genom sekundäranalys innebär en större 

osäkerhet av validiteten i de slutsatser sammanställningen resulterar i (Werkmeister & Klein, 

2010). Extraktion av meningsbärande enheter i artiklarna har utförts genom bestämda 

analysfrågor parallellt av författarna för att sedan jämföras och bearbetas gemensamt, för att 

på så vis minska risken för bias vid analys (Nightingale, 2009). 

Resultat 

Sammanställning och analys av artiklarna resulterade i två teman och fyra subteman, se bilaga 

3. Ett tema var att leva fram till döden och det andra temat var att vara i sin sjuka kropp. 

Gemensamt för dessa teman är att de syftar till att bibehålla och stärka hälsa och optimera 

livskvalitet. Därför är uppdelningen dem emellan inte alltid självklar. Det som skiljer dessa 

teman åt är i vilket syfte egenvårdsstrategierna är utförda. I att leva fram till döden är 

egenvårdstrategierna fokuserade på att stärka personen medan i att vara i sin sjuka kropp är 

egenvårdstrategier fokuserade på att hantera sjukdom. Se bilaga 3 för exempel på påverkande 

aspekter och egenvårdsstrategier.  

Att leva fram till döden 

Temat beskriver egenvårdsstrategier där målet är att bibehålla vardagen. Egenvården avsåg 

inte hanterande av sjukdom utan ämnade främst att fortsätta leva som vanligt med den egna 

identiteten intakt och i enlighet med ens egna preferenser fram till döendet.  
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Stärka självständighet och ta kontroll  

Egenvårdsstrategier som syftade till att bibehålla normalitet stärkte personernas 

självständighet (Johnston, Milligan, Foster & Kearney, 2012; Sand, Harris, & Rosland, 2009; 

Sand, Olsson & Strang, 2009;  Buckley & Herth, 2004). Detta kunde uppnås genom att hålla 

sig sysselsatt (Sand, Olsson & Strang, 2009; Frid, Strang, Friedrichsen & Johansson, 2006; 

Brothwick, Knowles, McNamara, O´Dea & Stroner, 2003) t.ex. med de dagliga aktiviteterna i 

hushållet såsom att klä sig, tvätta och laga mat självständigt (Johnston et al., 2012). 

Smärtstillande kunde göra det lättare att utföra vardagliga hushållssysslor så som att diska 

(Sand, Harris, & Rosland, 2009) eller använda sig av hjälpmedel såsom duschbräda (Johnston 

et al., 2012). 

 En annan strategi var att sätta upp mål och att uppnå dessa vilket stärkte känslan av 

självständighet (Johnston et al., 2012; Sand, Olsson & Strang, 2009; Buckley & Herth, 2004). 

Viktigt för att stärka självständigheten var även att öka känslan av kontroll (Johnston et al., 

2012, Wh Chan, Richardson, & Richardson, 2012; Galfin, Watkins & Harlow, 2011; Sand, 

Harris, & Rosland, 2009; Sand, Olsson & Strang, 2009; Hopkinson, 2007; Frid et al., 2006; 

Buckley & Herth; 2004).  

 Vissa egenvårdsstrategier som handlade om att ta kontroll var direkta och av praktisk 

karaktär såsom att välja att avstå från behandling, andra var av mer emotionell karaktär såsom 

att försöka reglera eller hålla inne svårhanterade känslor (Johnston et al., 2012). Det kunde 

även vara så att en ökad känsla av kontroll uppkom som en konsekvens av andra 

egenvårdsstrategier såsom att arbeta med relationer (Hopkinson, 2007). Information och 

kunskap var element som bidrog till känsla av kontroll i situationen och självförtroende i 

utförande av egenvård (Wh Chan et al., 2012; Frid et al., 2006). 

Sträva efter mening  

Egenvårdsstrategier kunde rikta sig till att stärka känslan av mening och sammanhang genom 

upplevelsen av tillhörighet samt tro och tillit (Johnston et al., 2012; Sand, Olsson & Strang, 

2009; Frid et al., 2006; Buckley & Herth, 2004; Brothwick et al., 2003). Dessa strategier var 

till stor del beroende av omgivningen då stöd från anhöriga var en betydande faktor för att 

uppleva gemenskap och tillhörighet (Johnston et al., 2012; Sand, Olsson & Strang, 2009; Frid 

et al., 2006; Buckley & Herth, 2004, Brothwick et al., 2003).  

 I de fall då personen inte var religiös kunde tro och tillit upplevas i relation till familj eller 

andra betydelsefulla personer (Sand, Olsson & Strang, 2009; Buckley & Herth, 2004). De 

som saknade nära anhöriga att anförtro sig till valde att anförtro sig till andra personer i 
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omgivningen och omvärdera relationer. Både relationen till sjuksköterskor och husdjur kunde 

vara viktiga delar för upplevelsen av tro och tillit (Sand, Olsson & Strang, 2009).  

 I en av studierna identifierades familjekonflikter som hindrande av egenvård. När en 

familjekonflikt förelåg var det viktigt att arbeta med relationen, relationsläkande 

egenvårdsstrategier användes för att lösa konflikter och stärka familjebanden. Det kunde 

innebära strategier där den sjuke sökte lära sina anhöriga att hantera olika situationer 

(Hopkinson, 2007).  

 En annan strategi som stärkte välbefinnande var att umgås med andra som befann sig i en 

liknande situation, att dela erfarenheter och på så vis uppleva gemenskap (Johnston et al., 

2012; Sand, Olsson & Strang, 2009; Frid et al., 2006). Ett sätt att stärka gemenskapen var att 

använda humor och tillsammans skratta åt sjukdomen och det som den kunde föra med sig 

(Hopkinson et al., 2007; Buckley & Herth, 2004).  

Att vara i sin sjuka kropp 

Detta tema bestod av strategier som relaterade till sjukdomen som personerna drabbats av och 

den nya situation som detta innebar. Egenvårdsstrategierna strävade efter att orka bära 

sjukdomen och att göra livet mer hanterbart.  

Att vara person och inte patient 

I sju av artiklarna beskrevs olika mentala egenvårdsstrategier vars mål var att stärka 

upplevelsen av sig själv som person, ofta bestod dessa av olika former av positivt tänkande 

för att öka välbefinnandet (Johnston et al., 2012; Galfin et al. 2011; Sand, Harris, & Rosland, 

2009; Sand, Olsson & Strang, 2009; Hopkinson, 2007; Frid et al., 2006; Buckley & Herth, 

2004). Genom att tänka på positiva upplevelser och minnen från livet innan sjukdom kunde 

patienterna hantera situationen lättare (Galfin et al., 2011; Hopkinson, 2007; Buckley & 

Herth, 2004). En av studierna beskriver hur personerna medvetet valde klä saker som de 

associerade med sjukdom eller behandling i mindre skrämmande ord. Genom att använda 

diminutiva benämningar kunde känslan av att vara sjuk minska (Sand, Olsson & Strang, 

2009). Även humor tillsammans med distraktion användes för att uthärda symptom och svåra 

känslor i relation till sjukdomen (Hopkinson et al., 2007; Frid et al., 2006). 

 I samband med medicinering användes flera olika strategier, egenvården syftade till att 

vara oberoende i vardagliga aktiviteter, t.ex. genom att välja tidpunkt för när man tar 

läkemedel kunde möjligheterna till socialt umgänge förbättras. Personer kunde också välja att 

justera läkemedelsdoser eller att sluta ta ett läkemedel på eget initiativ. Detta kunde bero på 
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rädsla och oro för biverkningar, beroende eller att användandet av läkemedel blev en 

påminnelse om sjukdomen. Rädsla och oro för biverkningar samt beroende utgjorde ett hinder 

för egenvård, vilket många gånger härstammade från brister i kommunikation och information 

från sjukvården till patienten. Det var viktigt att sjuksköterskan besatt pedagogisk kompetens 

för att kunna förmedla kunskap på ett lättförståeligt sätt och tog sig tid tillsammans med 

patienten (Sand, Harris, & Rosland, 2009). Skriftlig information från sjuksköterskan gjorde 

det lättare att ta till sig kunskapen som behövdes för att hantera sjukdomen (Wh Chan et al., 

2012).  

Anpassa sig till sjukdomen 

I och med sjukdom skedde förändringar som gjorde att personerna var tvungen att anpassa sig 

till den nya situationen, för att göra detta använde patienterna sig av olika egenvårdsstrategier 

(Johnston et al., 2012; Galfin et al., 2011; Sand, Harris, & Rosland, 2009; Sand, Olsson & 

Strang, 2009; Hopkinson, 2007; Frid et al., 2006; Buckley & Herth; 2004). Att anpassa sig 

kunde innebära att använda sig av hjälpmedel (Johnston et al., 2012; Frid et al., 2006) eller att 

justera sina matintag genom att endast äta de saker som kändes hanterbara samt att förlägga 

måltiderna till tidpunkter som fungerade optimalt för tillfället (Hopkinson, 2007).  

 Olika former av återhämtning var viktiga anpassningsstrategier för egenvård (Johnston et 

al., 2012; Wh Chan et al., 2012; Brothwick et al., 2003). Återhämtningen beskrevs i olika 

nivåer, i en artikel bestod den av att vila, se på TV eller läsa en bok (Brothwick et al., 2003) 

medan en annan artikel beskrev återhämtningen som att ta en paus och åka på semester 

(Johnston et al., 2012).  

 Besvärande symtom var något som påverkade motivation till egenvård och 

egenvårdshandlingar (Wh Chan et al., 2012; Brothwick et al., 2003). Tre artiklar beskrev 

acceptans som en förutsättning för att hantera förändringarna som uppstod när man drabbades 

av sjukdom (Johnston et al., 2012; Buckley & Herth, 2004; Brothwick et al., 2003). Skuld och 

skam över hur sjukdom och symtom påverkade familjen kunde minska handlingsförmågan 

(Johnston et al., 2010; Hopkinson, 2007). Stödet från omgivningen vara direkt avgörande för 

att den sjuka personen skulle kunna bibehålla optimism och utföra egenvård (Johnston et al., 

2012). När familjemedlemmar aktivt deltog i egenvården t.ex. genom att lära sig om 

sjukdomen och olika hanteringsstrategier eller uppmuntra och påminna patienten om 

aktiviteter förenklades egenvården för personen (Wh Chan et al., 2012; Hopkinson, 2007).  

 I sju av artiklarna beskrevs vårdrelationen med sjuksköterskan som betydelsefull för 

egenvård (Johnston et al., 2012; Wh Chan et al., 2012; Sand, Harris & Rosland, 2009; 
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Hopkinson, 2007; Frid, 2006; Buckley & Herth, 2004; Rhodes, McDaniels & Matthews, 

1998). Egenskaper hos sjuksköterskan såsom att vara positiv, omhändertagande, engagerad 

och uppmuntrande var aspekter som bidrog till att främja egenvården för patienterna 

(Johnston et al., 2012; Wh Chan et al., 2012; Hopkinson, 2007; Frid, 2006; Buckley & Herth, 

2004; Rhodes et al., 1998). Engagemang från sjuksköterskan kunde bli hämmande om det inte 

anpassades till personen som omvårdnaden riktades mot (Hopkinson, 2007). Även 

sjukvårdssystemet påverkade förutsättningarna till egenvård och tillgänglighet var viktigt 

(Johnston, 2012; Sand, Harris, & Rosland, 2009; Frid et al., 2006; Brothwick et al., 2003; 

Rhodes et al., 1998). Då tillgängligheten uppfattades som bristande upplevdes den som 

begränsande av utförandet av egenvård (Johnston, 2012; Sand, Harris, & Rosland, 2009; Frid 

et al., 2006; Brothwick et al., 2003). 

Diskussion 

Metoddisskusion 

Syftet med metoden som använts i arbetet var att skapa en ökad förståelse av helheten, det vill 

säga egenvårdsstrategier hos patienter i palliativ vård, genom sammanställning av flera studier 

inom området (Werkmeister & Klein, 2010).  

Material 

Systematiska sökningar i fyra databaser utfördes för att identifiera artiklar inom området, 

dessa sökningar bidrog med sex artiklar därefter kompletterades antalet med fyra artiklar 

genom manuell sökning. Antalet artiklar som svarade mot syftet var begränsat vilket kan bero 

på att det är ett outforskat område. Detta kan förklaras med etiska överväganden i samband 

med forskning som inkluderar personer i palliativt skede (Addington-Hall, 2002). Det 

begränsade antalet artiklar styrks av tidigare litteraturstudie om egenvård och vård i livets 

slutskede som identifierade 18 artiklar (Johnston et al., 2009), där endast tre av dessa var 

inom palliativt kontext och ingår i denna studie. Två av artiklarna i detta arbete är inte utförda 

i specifikt palliativt kontext, det vill säga att materialet inte kommer från hospice eller ASIH 

(Wh Chan, 2012; Brothwick et al., 2003). I dessa studier hade patienterna en kronisk 

sjukdom, befann sig i livets slutskede samt var föremål för palliativ behandling. I 

granskningen av artiklarna bedömdes ovan nämnda artiklar vara av betydande vikt för 

litteraturstudien att de togs med i resultatet trots att de inte i strikt mening passade kontext, det 

vill inom hospice eller avancerad sjukvård i hemmet.  

 Ytterligare en möjlig anledning till att antalet identifierade artiklar som svarade mot syftet 

var begränsat kan vara att sökningsstrategin var för specifik. Specifik sökstrategi identifierar 
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mer relevanta artiklar men riskerar sortera bort viktiga studier. Risken för att specificera den 

systematiska sökningen för mycket minskar då man använder MeSH termer, ämnesord 

(Nightingale, 2009). I denna litteraturstudie har ämnesord använts och de systematiska 

databassökningarna har kompletterats med fritextsökningar och manuella sökningar. Detta 

talar för att relevant publicerad litteratur som innefattas av inklusions- och 

exklusionskriterierna har identifierats och tagits med. Artiklar på annat språk än engelska och 

svenska valdes bort vilket kan ha påverkat validitet av analys och generaliserbarhet av 

arbetets resultat. Metoden som tillämpats i arbetet baseras på att sammanställa alla studier 

inom området. Den bortvalda litteraturen skulle eventuellt ha bidragit med ytterligare kunskap 

inom området (Werkmeister & Klein, 2010; Nightingale, 2009; Östlundh, 2006).  

 När artiklar som ska analyseras har stora likheter, antingen i metod eller resultat minskar 

validiteten av resultatet (Werkmeister & Klein, 2010; Nightingale, 2009). Även om merparten 

av studierna i litteraturstudien innefattade enbart patienter med cancersjukdom så är det 

rimligt att anta att resultatet även kan stämma för  patienter med andra sjukdomar än cancer.  

Analys 

Sekundäranalys av redan analyserat material innebär en större osäkerhet kring validitet 

(Werkmeister & Klein, 2010). Det ställer krav på medvetenhet kring svårigheter förknippade 

med sammanställning och tolkning av artiklarnas resultat (Friberg, 2006) och författarna har 

under arbetets gång sökt ha ett kritiskt förhållningssätt till sitt eget material. Analysen av 

artiklarna har varit ett processarbete där författarna stött på olika problem i relation till 

artiklarnas skilda utformning vilket påverkat framställningen av resultatet. Resultatet består 

av analys av tio artiklar där fem artiklar använde kvalitativ metod, två artiklar använde 

kvantitativ metod och tre artiklar bestod av både kvalitativ och kvantitativ metod. De 

kvantitativa studiernas resultat presenterades både genom statistik och genom text, i analysen 

av materialet utgick författarna från texten. Detta kan bidra till svårigheter med att jämföra 

artiklarnas resultat (Friberg, 2006). Två av artiklarna (Wh Chan et al., 2012; Galfin et al., 

2011) undersökte personers upplevelse av specifika egenvårdsprogram som introducerats till 

patienten av en sjuksköterska. Dessa artiklar bidrog med mindre kunskap om 

egenvårdsstrategier än de artiklar som undersökte egenvård personer självmant utförde vilken 

ofta hade en större variation avseende egenvårdsstrategier.  

Resultatdisskusion 

Syftet med studien var att undersöka egenvård hos patienter i palliativ vård vilket 

förtydligades med stöd av frågeställningarna ”Vilka egenvårdsstrategier använder patienter?” 
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och ”Vilka aspekter påverkar utförande av egenvård?”. Resultatet av litteraturgranskningen 

identifierade flertalet hälsofrämjande egenvårdsstrategier och aspekter som påverkade 

egenvården. Orem (2001; s. 182-3) beskriver hälsa som helheten och integriteten av den 

komplexitet som utgör människan. Det betyder att hälsa inkluderar psykologiska, fysiska och 

sociala aspekter. Samtliga delar hänger samman och gör att människan utvecklas till en unik 

person och skapar en egen uppfattning av hälsa. Medvetna handlingar utförda av individer för 

att stärka deras hälsa och upplevelse av välbefinnande beskrivs som egenvård (Orem, 2001; 

183-6).  

Vårdrelation 

I resultatet identifierades vårdrelationen som en viktig påverkande aspekt för utförandet av 

egenvård. Avgörande för vårdrelationen var enligt patienterna sjuksköterskans egenskaper 

(Johnston et al., 2012; Wh Chan et al., 2012; Sand, Harris, & Rosland, 2009; Hopkinson, 

2007; Frid, 2006; Buckley & Herth, 2004; Rhodes et al., 1998). Kvaliteter som ansågs 

främjande var att vara positiv, omhändertagande, engagerad och pedagogisk. Dessa 

egenskaper ansågs även betydelsefulla då man undersökte patienters upplevelse av ett 

hälsofrämjande bemötande i palliativ vård (Richardson, 2002) vilket stödjer denna 

litteraturstudies fynd. Egenskaperna beskrivna av patienterna överensstämmer med de 

karaktärsdrag som Orem beskriver bör eftersträvas hos sjuksköterskan för att främja 

egenvårdskapacitet (Orem, 2001; s. 289-93). I en av studierna framkommer i resultatet att 

engagemang och uppmuntran från sjuksköterskan kan upplevas som hämmande (Hopkinson, 

2007). Enligt Orem är en del av omvårdnadskapaciteten att bedöma och analysera personers 

individuella behov och situation (Orem, 2001; s. 312-3). På grund av individuella skillnader 

mellan patienters preferenser och personlighet samt unika situation behöver sjuksköterskan 

vara inkännande inför personen för att främja egenvårdskapaciteten. Orem beskriver att 

sjuksköterskan bör ha kunskap om psykosociala dimensioner hos människan, accepterar 

människan som hon är och arbetar med henne utifrån hennes villkor (Orem, 2001; s. 09-13, 

291-2). Egenvård är en viktig delkomponent av hälsa, utan egenvård kan vi inte upprätthålla 

en god funktion vilket leder till ohälsa (Orem, 2001; s. 183).  

Mentala egenvårds strategier 

De identifierade egenvårdsstrategierna i litteraturstudien bestod i enlighet med Johnston et al., 

(2009) till stor del av att värna om den egna personen genom mentala processer och tankesätt 

samt att lindra sjukdomen och de svårigheter som en sviktande hälsa innebar. Detta skiljer sig 

från många av de egenvårdsstrategier som ofta förekommer i vården av kroniskt sjuka som 
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inte befinner sig i ett palliativt skede. Denna egenvård har ofta en mer renodlad somatisk 

inriktning i form av exempelvis fysisk aktivitet och dieter (Chodosh et al., 2005). Både 

kognitiva och emotionella strategier samt praktiska handlingar är enligt Orems egenvårdsteori 

exempel på olika egenvårdsaktiviteter som utförs för att uppfylla en individs egenvårdsbehov 

(Orem, 2001; s. 45-7). Ett exempel på kognitiva och emotionella egenvårdsstrategier som 

identifierats i detta resultat är känslan av kontroll vilket var ett genomgripande tema i 

litteraturgranskningen och återfanns i nio stycken av artiklarna (Johnston et al., 2012; Wh 

Chan et al., 2012; Galfin et al., 2011; Sand, Olsson & Strang, 2009; Sand, Harris, & Rosland, 

2009; Hopkinson, 2007; Frid et al., 2006; Buckley & Herth, 2004; Brothwick et al., 2003). 

Även Johnston och Smith (2006) identifierade att vara i kontroll och bibehålla självständighet 

som viktiga delar i egenvården för patienter med avancerad sjukdom i livets slutskede. 

Kellehear (1999) förespråkar att den palliativa vården bör innefatta ett hälsofrämjande 

bemötande och att detta främst innebär att främja känslan av kontroll och stöd till att leva med 

en livshotande sjukdom. För att vara i kontroll och utöva självständighet behöver patienterna 

kunna ta välinformerade beslut. I vårt resultat framkom att patienter inte upplevde sig få 

tillräcklig kunskap och information från sjukvården. Resultatet kan stödjas av Johnstons 

(2010) slutsats att patienter inte upplever sig ha nödvändig kunskap. Enligt Orem (2001; s. 

279) är kunskapsbrist en egenvårdsbegränsning tillsammans med nedsatt beslutskapacitet och 

handlingskapacitet. Enligt Orem (2001; s. 490) är det relationen mellan egenvårdskapacitet, 

egenvårdsbegränsning och egenvårdsbehov som utgör delteorin om egenvårdsbrist vilken 

förklarar behovet till omvårdnad.  

 Egenvård är en viktig och stor del i vardagen för personer med obotlig sjukdom i livets 

slut. Vardagen var inte bara ett mål för patienterna att lyckas upprätthålla, det var även arenan 

där egenvården utfördes. I resultatet framkom huvudsakligen egenvård som utförs av och på 

initiativ av patienten själv. Egenvårdsinterventioner initierade av sjukvården var ofta avsedda 

att genomföras av patienten själv i vardagen, t.ex. genom avslappningsövningar (Wh Chan et 

al., 2012). Genom att utforma omvårdnaden på ett sådant sätt som är kongruent med den 

spontana egenvård som patienten utför skapas förutsättningar för att stödja patientens 

egenvårdskapacitet vilket ger en optimerad livskvalitet i livets slut. Även om 

egenvårdsförmågan minskar så kan sjuksköterskan stärka och uppmuntra patientens 

beslutsförmåga och kontrollutövande.  
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Slutsats 

Egenvårdstrategier som utövas av personer i palliativ vård syftar till att stärka den egna 

personen och att anpassa sig till sjukdomen för att göra livet mer hanterbart och främja 

livskvaliteten. Palliativ vård baseras på en humanistisk helhetssyn av människan där 

patienters preferenser för hur de önskar leva står i centrum och målet i vården är att bibehålla 

livskvaliteten. Utifrån denna studie kan det konstateras att personer i palliativ vård utför flera 

egenvårdsstrategier och att omvårdnad inriktad på att stärka egenvården hos patienterna 

samspelar med palliativ vårdfilosofi. I omvårdnaden är det viktigt att sjuksköterskan förhåller 

sig lyhörd inför patientens önskan om vad som är viktigt och söker skapa ett samarbete där 

patientens känsla av kontroll och självständighet bevaras och stärks. Studien visar att Orems 

egenvårdsteori är applicerbar i palliativ vård och kan hjälpa sjuksköterskan att förstå egenvård 

som koncept och omvårdnad riktad till att främja egenvård. Dock är området egenvård i 

palliativ verksamhet till stor del ett outforskat område och ett framtida forsknings område är 

hur sjuksköterskan kan stärka och främja egenvård för patienterna i palliativ vård. 
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Resultatet och tolkning 
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(Friberg, 2006).     
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Bilaga 2 Sökmatris, exempel på databas sökning 

Databaser Sökord Exklusionskrit

erier  

Antal 

träffa

r 

Titlar, 

urval efter 

att ha läst 

titel  

Abstrakt, 

urval efter 

ha läst 

abstrakt 

Antal valda 

artiklar, 

efter 

fullständig 

läsning 

CINAHL 

Plus with Full 

Text 

MM "Hospice Care") 

OR (MH "Palliative 

Care") ) AND self care 

AND strategies 

Peer Reviewed  56 43 16 3 

MEDLINE 

with Full 

Text 

MM "Palliative Care") 

AND self care AND 

strategies  

 62 51 14 2 

Nursing & 

Allied Health 

Source 

(MJMESH.EXACT.EX

PLODE("Palliative 

Care:E.02.760.666") 

OR 

MJMESH.EXACT.EX

PLODE("Palliative 

Care:N.02.421.585.666

")) AND (self care) 

AND strategies 

Peer Reviewed 373 20 1 1 
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Bilaga 3 

 

Exempel på påverkande aspekter och egenvårdsstrategier 

 

 

Teman och subteman 
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Bilaga 4 Tabell resultats artiklar 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

 

 

Brothwick, D, 

Knowles, G, 

McNamara, S, 

O´Dea, R & 

Stroner, P.  

Assessing 

fatigue and 

self-care 

strategies in 

patient 

receiving 

radiotherapy 

for non-small 

cell lung 

cancer. 

2003, England, 

European Journal of 

Oncology Nursing.  

Att få en större förståelse 

av fatigue hos patienter 

som genomgår 

strålbehandling för icke 

småcellig lungcancer.   

Blandad metod.  

Strukturerade 

hälsodagböcker och 

frågeformulärer samt 

semistrukturerade 

intervjuer. 53 patienter 

som genomgick palliativ 

strålbehandling deltog i 

studien.  

Visar att upplevelsen av fatige kan 

förändras under sjukdomstiden och att 

fatigen förvärras efter strålbehandling. 

Två huvudkategorier av egenvårds 

strategier hittades: att vila och att hålla 

sig sysselsatt.  

Buckley, J & 

Herth, K. 

Fostering 

hope in 

terminally ill 

patients. 

2004, England, 

Nursing Standards.  

Undersöka strategier 

som patienter använder 

för att bibehålla och 

främja hopp i livets 

slutskedet.  

Blandad metod. 

Bakgrundsdata, 

självskattningsinstrument 

och semistrukturerade 

intervjuer. 16 informanter 

med obotlig sjukdom som 

vårdades på hospice. 

Intervjuerna analyserades 

med innehållsanalys.   

Känslan av hopp fanns kvar trots 

närheten till döden. Sju kategorier som 

främjade känslan av hopp 

identifierades. En av dessa var 

relationen till vårdare. Tre kategorier 

som hindrade känslan av hopp 

identifierades. En av dessa var 

oknontrollerad smärta.  

Frid, M, Strang, 

P, Friedrichsen, 

M-J & 

Johansson, K. 

Lower limb 

lymphedema: 

experiences 

and 

perceptions of 

cancer 

patients in the 

2006, Sverige, 

Journal of Palliative 

Care. 

Att undersöka hur 

patienter upplever och 

hanterar lymfödem i 

nedre extremiteterna i  

livets slutskede.  

Kvalitativ metod.  

13 patienter med cancer 

relaterade lymfödem i 

nedre extremiteterna 

intervjuades. Materialet 

analyserades med 

fenomenografisk metod.  

Lymfödem i de nedre extremiteterna 

påverkade ofta patienternas tankar om 

framtiden och den kroppsliga 

självbilden. Interaktion med andra 

upplevdes som både positiv och 

negativ. Patienterna använde flera 

strategier för att hantera svårightererna 
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late palliative 

stage. 

såsom att dölja ödemen.  

Galfin, M-J, 

Watkins, R-E & 

Harlow, T.   

A brief 

guided self-

help 

intervention 

for 

psychological 

distress in 

palliative care 

patients. A 

radomized 

controlled 

trail.  

2011, England, 

Palliative Medicine.  

Undersöka om övning 

och tillämpning av  

konkret tänkande kan 

minska förekomsten av 

negativa tankar.   

Kvantitativ metod.  

Randomiserad studie med 

totalt 34 patienter. 19 

deltog i interventionen 

och 15 var i en 

kontrollgrupp. Efter 

interventionen 

självskattade patienterna 

sitt mående med hjälp av 

flera validerade 

instrument.  

Interventionen påverkade ångestnivån 

hos patienterna. Det fanns ingen 

märkbar effekt på variablerna 

livskvalitet och depression.  

 

 

 

 

Hopkinson, J-

B. 

 

 

 

 

 

 

How people 

with 

advanced 

cancer 

manage 

changing 

eating habits. 

 

2007, England, 

Journal of 

Advanced Nursing 

Utforska hur människor 

med avancerad cancer 

hanterar förändringar i 

kostvanor.  

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 30 

patienter som vårdas med 

palliativ sjukvård i 

hemmet. 

Intervjumaterialet 

analyserades med ett 

tematisk och 

meningsbärande 

tillvägagångssätt.   

 

Totalt identifierades 141 olika 

förhållningssätt som tillämpades för 

att hantera förändringar i kostvanor. 

Dessa strategier kunde delas in i 

huvudteman: att ta kontroll, främja 

egenvärde, relations arbete och 

distraktion.  

Johnston, B-M, 

Milligan, S, 

Foster, C & 

Kearney, N. 

 

 

Self-care and 

end of life 

care- 

patients´and 

carer´s 

experience a 

2012, Skottland, 

Support Care 

Cancer Journal. 

Att förstå hur patienter 

och vårdare upplever 

vård vid livets slutskede 

samt att undersöka hur 

patienter tar hand om sig 

själva i livets slutskede.  

Kvalitativ metod. 

Ostrukturerade 

djupintervjuer utfördes 

med 20 patienter med 

framskriden cancer.  

För patienterna var det viktigaste 

målet med egenvård att upprätthålla 

normalitet och förbereda sig inför 

döden. Patienterna önskade stöd för att 

bibehålla självständighet och för att 

kunna fortsätta bo hemma. Patienterna 
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quality study 

utilising serial 

triangulated 

interviews. 

hanterade sjukdomen både fysiskt och 

emotionellt och att behålla kontroll var 

viktigt för de flesta deltagarna.    

Rhodes, V, 

McDaniel, R-W 

&  

Matthews, C.  

 

 

Hospice 

patients' and 

nurses' 

perceptions of 

self-care 

deficits based 

on symptom 

experience 

1998, USA, Cancer 

Nursing. 

Undersöka patienters 

upplevelse av symtom 

och jämföra patienters 

och sjuksköterskors 

uppfattning av symtom. 

Kvantitativ metod. 

Deskriptiv studie med 52 

patienter som vårdas på 

hospice. Demografiska 

data och skattningsskalor 

användes vid två tillfällen.   

 

I båda mätningarna skattade 

sjuksköterskorna generellt 

patienternas symtom högre än 

patienterna själva. Patienterna skattade 

en förbättring av symtom i andra 

skattningen jämfört med den första 

mätningen.  

Sand, A, M, 

Harris, Janet & 

Rosland, J-H. 

Living with 

advanced 

cancer and 

short life 

expectancy: 

patient´s 

experiences 

with 

managing 

medication. 

2009, Norge, 

Journal of Palliative 

Care. 

Utforska hur patienter 

med framskriden cancer 

upplever 

läkemedelshantering.  

 

Kvalitativ metod. 

15 patienter i livets 

slutskede som vårdades på 

en palliativ avdelning 

intervjuades och 

materialet analyserades 

med en tematisk 

analysmetod.  

Patienter var rädda för att förlora 

kontrollen, bli beroende eller uppleva 

obehagliga biverkningar. Bristande 

följsamhet till läkemedelsordinatiioner 

var vanligt, patienterna ville ta så lite 

medicin som möjligt och själva 

hantera sina läkemedel för att få ökad 

kontroll över sina egna liv.  

Sand, L, 

Olsson, 

M & Strang, P.  

Coping 

strategies in 

the presence 

of one´s own 

impending 

death from 

cancer.  

2009, Sverige, 

Journal of pain and 

symtom 

management.  

Undersöka hur patienter  

med cancer uppfattar och 

hanterar döden i livets 

slutskede.  

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes 

med 20 patienter. 

Materialet analyserades 

utifrån hermeneutisk 

metod.  

Informanterna använde sig av flera 

egenvårdsstrategier. Naturen, andra 

människor, hopp, fanasi och magiskt 

tänkande var viktiga delar.  

 

 

 

Wh Chan, C, 

Richardson, A 

& Richardson, 

Evaluating a 

complex 

intervention: 

2012, Hong Kong, 

Contemporary 

Nursing. 

Att undersöka 

integriteten av en 

psykopedagogisk 

Blandad metod.  

Kombinerad kvantitativ 

och kvalitativ metod, 

Följsamhet och fullständigt 

genomförande av den 20 min långa 

muskelavslappningsövningen var 
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J.  A process 

evaluation of 

a psycho-

education 

program for 

lung-cancer 

patients 

receiving 

palliative 

radiotherapy.  

intervention för patienter 

med lungcancer som får 

palliativ 

strålningsbehandling och 

faktorer som är 

förebådande för effektiv 

intervention.  

kvantitativ metod 

användes för statistisk 

analys och kvalitativ för 

att öka förståelsen. 70 

patienter med lungcancer 

och två sjuksköterskor. 

viktig för att effektivt påverka 

symtom. Andra bidragande faktorer 

var kompletterande ljud, att läsa och 

frekvent självutförande av 

muskelavslappning.  

 

 


